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Educação de nível mundial.  
Hospitalidade canadense.



A vida na cidade mais  
feliz do canadá                                                           

APOIO AOS ESTUDANTES     
Temos o maior orgulho de prestar serviços de alta  
qualidade a todos alunos e ex-alunos, incluindo:

• Orientação e assistência durante o processo de inscrição;

• Cobertura de seguro saúde;

• Assistência no planejamento de refeições;

• Moradia no campus / Aconselhamento para moradia  
fora do campus;

• Aconselhamento acadêmico e de estabelecimento  
em Sudbury;

• Aconselhamento sobre transferência de créditos  
e acesso à universidade; 

• Aulas particulares: online e presenciais; 

• Acesso à biblioteca e ao laboratório de informática;

ATIVIDADES SOCIAIS  
E ESPORTIVAS 
Participe de uma grande variedade de atividades sociais  
e esportivas durante o ano inteiro, inclusive:

• Excursões de um dia/mais de um dia para fora do campus; 

• Ligas/times esportivos: internacionais,  
internos e universitários; 

• Academia de ginástica no campus; 

• Grupos de interesses especiais entre estudantes, clubes  
e conselhos administrativos; 

• Churrascos e jantares anuais para estudantes internacionais;

• Celebrações e feriados (locais e internacionais); 

O Cambrian College é uma faculdade distinta por estar localizada em uma 
região central da cidade de Sudbury, conhecida como “a cidade mais 
feliz do Canadá”, e há muitos motivos para isso! Sudbury conta com uma 
comunidade diversificada que contribui de forma envolvente, para os setores 
de entretenimento, atividades de lazer e cultura, recreação ao ar livre ou em 
ambientes fechados, gastronomia e comércio varejista. Por ser a maior cidade 
do norte de Ontário, esta próspera comunidade tem o prazer de estar rodeada 
de paisagens tranquilas e bonitas. Esta cidade acolhedora e segura tem tudo 
que você deseja, e no Cambrian College, você está perto de tudo. 

*(Fonte: Relatório de estatísticas do Canadá 2015)

VIDA NO CAMPUS 
Cambrian College conta com uma animada comunidade 
de mais de 11.000 estudantes canadenses e internacionais 
matriculados em mais de 75 programas exclusivos.  
No campus, você encontrará lugares para morar, comer,  
jogar, estudar e relaxar! Se você estiver procurando um  
grupo de estudantes ou uma liga esportiva para se associar,  
ou buscando aconselhamento acadêmico, ou simplesmente 
precisa de um lugar que se pareça com a sua casa,  
o Cambrian College tem tudo o que você precisa. 

EDUCAÇÃO DE NÍVEL MUNDIAL
Os estudantes do Cambrian aprendem com os melhores.  
Na verdade, o corpo docente do Cambrian ocupa o primeiro 
lugar entre 182 faculdades em todo o mundo com seus 
experientes professores*. Os docentes do Cambrian possuem 
numerosos prêmios e condecorações. 

*(Onda de Outono 2016 - Pesquisa Barômetro do Estudante Internacional).

QUATRO ESTAÇÕES MAGNÍFICAS
De costa a costa, as quatro estações gloriosas do Canadá 
(primavera, verão, outono e inverno) oferecem espetáculos  
de cores e vida vibrantes em diversos tipos de clima.      

SEGURO E CONFIÁVEL
Você sabia que o Canadá é amplamente conhecido  
como um dos países mais seguros do mundo?  
Cada uma de nossas instituições está localizada  
em cidades vibrantes e diversificadas que acolhem  
pessoas de todas as nações e origens! 

• Segurança 24 horas por dia no Campus  
e na Moradia dos Estudantes do Cambrian College;

• Equipes de emergência /  
Estações de primeiros socorros nas unidades.



ENSINO CO-OP (COPERATIVO) E ESTÁGIOS NO CAMPO  
O ensino co-op integra o estudo acadêmico com a experiência de trabalho, permitindo o estudante a obter uma experiência profissional em 
sua área de estudo. Os trabalhos em regime de co-op são muitas vezes oportunidades remuneradas que se estendem por quatro meses. 
Os estágios no campo fornecem o mesmo benefício, porém não são remunerados e variam em duração de programa para programa. 

Principais programas 

ESTUDOS DE ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESAS E INFORMÁTICA
• Contabilidade empresarial 

• Administração de empresas  NC
• Tecnologia de sistemas de computação  NC 

• Técnico em rede 

• Negócios

• Relações públicas  NC 

DESIGN E ARTES CRIATIVAS
• Animação 

• Introdução de arte e design 

• Design e artes visuais 

• Design gráfico  NC 

• Música – Performance 

• Teatro – produção técnica 

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
• Assistência infantil e juvenil  NC 

• Assistente social para serviços de desenvolvimento  NC 

• Educação da primeira infância  NC 

• Assistente social  NC  

TECNOLOGIA EM ENGENHARIA
• Tecnologia em engenharia química  CO
• Tecnologia em engenharia civil  

• Técnico em engenharia elétrica

• Técnico em engenharia de mineração  NC 

ESTUDOS DO MEIO AMBIENTE
• Técnico em meio ambiente  NC 

DIREITO E JUSTIÇA
• Serviços comunitários e judiciais  NC 

• Proteção e segurança corporativa 

• Instituições policiais   

• Proteção, segurança e investigação 

Legenda: 
NC Estágios no campo 
CO Ensino co-op

CIÊNCIA DA SAÚDE
• Bacharel em enfermagem  NC 
• Assistência odontológica – níveis I e II  NC 
• Higiene dental  NC 
• Assistente de apoio individual  NC 
• Gerenciamento em educação física  CO 
• Prática em enfermagem  NC 

TREINAMENTO DE  
HABILIDADES/ESPECIALIDADES
• Técnicas de reforma em carpintaria  NC 
• Técnicas em aquecimento, ventilação  

e ar condicionado
• Técnicas em equipamentos pesados 
• Técnicas em montagem e mecânica industrial 
• Técnico em potência e sistemas automotivos – 

Gerenciamento e serviços  
• Técnico em soldagem e fabricação

CERTIFICADOS DE  
PÓS-GRADUAÇÃO
COMBINE DOIS PROGRAMAS EM DOIS ANOS DE ESTUDO

• Navegação em serviços de saúde e comunidade  NC
• Análise de negócios  NC
• Análise de criminal  NC
• Monitoramento e avaliação de impactos ambientais  NC 
• Análise de saúde  NC
• Gerenciamento de recursos humanos  NC 
• Gestão empresarial internacional 
• Análise de negócios TI
• Desenvolvimento de aplicações móveis  NC 
• Gestão organizacional 
• Gerenciamento de projetos 
• Relações públicas

APOIO FINANCEIRO 
Para estudar no Canadá, os estudantes devem ser 
autossuficientes financeiramente e dispor de recursos  
financeiros para obter a permissão de estudo. Existem muitas 
oportunidades de você ser remunerado enquanto estuda. 
Oferecemos orientação profissional para ajudar na busca  
de emprego e elaboração de currículo.

As oportunidades incluem:

• Solicitações de bolsas de estudos e prêmios  
(disponíveis apenas no segundo semestre e através  
da solicitação bem-sucedida) 

• Oportunidades de emprego no local (vagas limitadas 
disponíveis)

• Oportunidades de emprego fora do local 



“A equipe do Departamento Internacional do Cambrian College 
tem sido incrivelmente solidária desde o momento em que pisei 
em solo canadense, desde as minhas primeiras semanas no 
campus e durante os meus estudos! Todas as pessoas são muito 
acolhedoras e estão sempre dispostas a ajudar e orientar você. 
Meus pais sentem-se tranquilos sabendo que estou segura e 
sendo apoiada aqui, especialmente porque eles estão tão longe”.  
—  Laura Antunez Tegucigalpa, Honduras 

Assistente social para serviços de desenvolvimento

“Os funcionários e professores do Cambrian College estão 
realmente empenhados no sucesso de seus alunos. Todos no 
campus são muito gentis, éticos e sempre prontos para ajudar! 
A equipe internacional compreende a ansiedade que alguns 
estudantes podem enfrentar ao longo de seus estudos e está 
sempre trabalhando para organizar atividades e programas para 
amenizar isso.”  
—  Akshit Abrol Punjab, India 

Tecnologia em engenharia civil 

“Cambrian é um ótimo lugar para estudar e trabalhar, além de ser perfeito 
para conhecer pessoas do mundo inteiro e fazer novas amizades!  
A cidade de Sudbury e o campus do Cambrian são lugares tranquilos 
com pessoas bondosas, ar puro e alimentos frescos e belas paisagens”. 
—  Linh Doan Hanoi, Vietnam 

Inglês para fins acadêmicos / Gestão empresarial internacional

 cambriancollege.ca/international

 international@cambriancollege.ca

  CambrianInternational 

  Global_Cambrian

  Cambrian_International

OCUPAMOS O PRIMEIRO lugar entre os alunos 
internacionais de 11 faculdades de Ontário, no que 
tange à satisfação média pela experiência do ensino 
pós-secundário vivida, inclusive do corpo docente 
experiente do setor

OCUPAMOS O PRIMEIRO lugar entre os alunos 
internacionais de 182 faculdades de Ontário,  
no que tange à satisfação média pelas experiências  
de aprendizagem

(Pesquisa Barômetro do Estudante  
Internacional 2016)

“Minha experiencia aqui no Canadá tem sido excelente, e eu devo 
isso ao Cambrian College. Fui um dos primeiros estudantes a 
participar do Acampamento de Orientações do Cambrian. Foi uma 
ótima ideia. Rapidamente fiz novas amizades e aprendi muito sobre 
a cultura e o clima Canadenses. Os funcionários e professores do 
Cambrian têm sido muito acolhedores e prestativos. Sem dúvida, 
estou me adaptando bem ao meu novo ambiente e muito feliz  
por estar aqui”.
—  Ramone Romane Davis Trelawny, Jamaica 

Técnicas de montagem e mecânica industrial
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